
Golfströmmen
www.gotastromsgk.se

Bild: Lena Landin

nr1 2021

Årgång 25.

Vi kommer att uppmärksamma vår 25-årsdag våren 2022. Vi planerar då 
någon form av event - förhoppningsvis fjärran från pandemi eller annat 
hinder

En välskött och gåvänlig golfbana - spelbar i alla väder.

1996-2021

25år!
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Det här numret av Golfströmmen har  
karaktären av ett jubileumsnummer. 

Majoriteten av ledamöterna i nuvarande styrelse har tillsammans med 
majoriteten av nuvarande personalstyrka varit med och format de sista tio 
åren av vår historia. Under de senaste två åren av denna 10-årsperiod har 
golfen haft en mycket positiv utveckling i landet. Antalet golfare har ökat 
markant. Vår golfklubb är därvid inget undantag. Under de senaste två 
åren har vårt medlemsantal ökat med ca 25 %. I skrivande stund är vårt 
medlemsantal ca 740 medlemmar. 

Det är också mycket tillfredsställande att notera att andelen ungdomar 
under denna tvåårsperiod också har ökat i motsvarande grad. Det blir ett 
kvitto på att vår medvetna satsning på ungdomar under de senaste två 
åren har gett resultat. En bidragande orsak till denna positiva utveckling 
kan direkt kopplas till den pågående pandemin. Golfen blev en av få 
idrottsverksamheter som, trots pandemin, kunde bedriva sin verksamhet, 
om än i något annorlunda former.

I takt med denna positiva utveckling växte våra ekonomiska förutsättning-
ar för att vi skulle våga genomföra det halvmiljonprojekt som vi tidigare 
hade skissat på. Våra egna förutsättningar behövde dock kompletteras 
med ekonomiskt stöd från något håll. När ansträngningarna för att söka 
ett sådant stöd gav resultat i form av ett positivt besked från Leader Västra 
Småland blev lättnaden stor. 

Vi har nu skapat en anläggning där vi framöver kommer att fokusera på att 
intressera alltfler ungdomar att spela golf. 
Genom asfalteringen har vi skapat den förutsättning som krävs för att 
vårt övningsområde ska bli tillgängligt för alla. Våra förutsättningar för att 
introducera paragolfen är därmed goda. Ett samarbete har inletts med 
Smålands Golfförbund i denna fråga. 

Vi har genom belysningen dessutom skapat möjligheter för alla att för-
länga sin golfsäsong. Vi är också på väg att etablera ett nära samarbete 
med primärvården och kommunen när det gäller hälsofrågor. Sist, men 
inte minst, vill vi gärna vara med och vidareutveckla ett omtyckt grönområ-
de i Skillingaryd. 
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Våra ekonomiska förutsättningar har under året dessutom medfört att vi har kunnat

• förbättra vår maskinpark. 
• montera laddstolpar och belysning på campingplatsen 
• genomföra mindre förändringsarbeten på banan
• utöka antalet golfbilar
• bygga ut vårt bilgarage 
• m.m.

För att driva vår dagliga verksamhet samtidigt som vi planerar och genomför olika förbättringsåtgärder krävs både 
kompetens, engagemang och ansvarstagande av både styrelse, anställd personal och medlemmar i enskilda kom-
mittéer.  Vår verksamhet fungerar och utvecklas, så ett stort TACK till alla!

Vi kan se fram emot 2022 med tillförsikt!
Kennet

Vårt projekt ”En golfanläggning tillgänglig för alla”
”Leader Västra Småland” är en organisation där privata, ideella och offentliga sektorer samverkar för att genomföra 
lokalt förankrade projekt. De lokala besluten fattas av en styrelse med 20 ledamöter jämnt fördelade på fyra 
kommuner - Gnosjö, Gislaved, Vaggeryd och södra delen av Jönköpings kommun. Projekt genomförs med 
stödpengar från berörda kommuner, staten och från EU. Det slutgiltiga beslutet i ett projektärende fattas av 
Jordbruksverket, som hanterar de ekonomiska medlen från EU.

• Leader Västra Småland fattade i våras beslutet att stödja vårt projekt.
• Jordbruksverket fattade 3 nov. beslutet att ekonomiskt stödja projektet med pengar från EU:s ”Landsbygdspro-

gram”.

Beslutsmotivering:
LAG (styrelsen för Leader Västra Småland) och Jordbruksverket bedömer att vår ansökan ryms och prioriterats inom 
leaderområdets utvecklingsstrategi och är förenlig med gällande lagstiftning.

LAG har prioriterat projektet därför att banan och föreningen bedöms ha god potential att utveckla de möjlighe-
ter ett stöd erbjuder. Projektet är innovativt och en medveten satsning för att öka antal medlemmar och skapa fler 
möjligheter för fler målgrupper samt bjuda in till aktiviteter runt omkring anläggningen. Anläggningen ökar områdets 
attraktionskraft
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Sammanställning av sommarens enkät:

Enkäten skickades i vanlig ordning ut i somras vid två olika tillfällen. Den besvarades av 35 % av 
de som fick den i sin mailbox, 5 % fler än förra sommaren. Jag bifogar ett utdrag ur enkäten 
tillsammans med en sammanställning av de kommentarer som lämnades. Allt blir i vanlig ordning 
ett värdefullt underlag för den fortsatta hanteringen av vår golfbana
. 
Jag antar att de flesta upplevt att golfen är inne i en positiv trend, både hos oss och i Sverige 
som helhet.  Vi ser och upplever på olika sätt denna trend. Då är det förstås positivt att få denna 
upplevelse bekräftad. 

Vårt enkätresultat kan i det verktyg som golfklubbar använder (Players 1st) direkt jämföras med 
andra golfklubbar i vår närhet, exempelvis alla ca 40 klubbar i Småland. Det är också möjligt att 
jämföra oss med alla golfklubbar Sverige, En jämförelse med klubbar i vår närhet visar att vi 
numera tillhör den övre tredjedelen av samtliga golfklubbar i Småland. 
Vi kan också se att vi tydligt förbättrat vår ranking sedan förra året.  Inte så sällan bekräftas också 
detta via enkätsvar från våra gäster som använder golfhäftet. Jag tycker att alla anställda och alla 
medlemmar i Götaströms golfklubb ska vara stolta över denna positiva utveckling. 

Enkäten indikerar också att vi har våra brister som bör åtgärdas:  

• Vi bör utveckla det sociala livet i klubben. Om man med det menar att vi saknar en gemen-
skap utanför golfspelet så är det nog många som känner igen sig. Enkätverktyget lägger i 
denna fråga även in att vi saknar tävlingsformer som ökar gemenskapen. Detta framgår också 
av enskilda kommentarer från enkäten.

• Vår kioskverksamhet när det gäller både utbud, priser och betjäning. 
• För det tredje pekar enkäten på att vi bör bli bättre på att informera om vad som händer på 

golfbanan. Då pekar man exempelvis på vår hemsida, samt på användningen av sociala medi-
er. 

Om du vill kan du ta del av en mer omfattande sammanställning av enkäten. 
Den finns i receptionen.
Kennet

GÖTASTRÖMS GOLFKLUBB / BANA Score Benchmark

Utslagsplatserna är i bra skick 78 70

Fairways är i bra skick 82 78

Ruffen har en passande svårighetsgrad 79 73

Bunkrarna är i bra skick 73 64

Bunkrarna är ”lagom” svåra 76 71

Greenerna är jämna och bollen rullar ”som den ska” 80 74

Greenernas hastighet är lagom 77 74

Greenerna är likvärdiga (samma hastighet och hårdhet) 80 73

Som helhet är banan fin och välskött 86 82
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KLUBBLIV

Klubben har en atmosfär som jag uppskattar 81 80

Jag trivs som medlem i klubben 86 84

Medlemmar möter varandra på ett öppet och positivt sätt 84 83

Jag känner mig del i ett socialt nätverk på klubben 69 68

Klubben erbjuder möjlighet att bli del i ett socialt närverk 73 74

SHOPPEN

Öppettider 78 75

Service 84 81

Utbudet i shopen 64 66

Prisnivå 71 68

MEDLEMSKAP OCH AVGIFTER

Klubbens medlemsformer är väl anpassade till efterfrågan 81 76

Jag upplever att jag får ett bra värde för den årsavgift jag betalar 82 77

SERVICE OCH UPPLEVELSE

Götaströms Golfklubb är en plats jag gillar att komma till 86 87

Receptionens öppettider passar mig 81 77

Receptionspersonalen är vänlig och ger bra service 91 86

Antalet lediga tider gör det relativt lätt att komma ut på banan när 
man vill 87 73

Spelet flyter bra och det är generellt inte mycket väntetid på banan 84 74

Toalettfaciliteterna på banan är bra och fräscha 71 70

Det är rent och snyggt i klubbhuset 84 83

Utomhusmiljöerna (t.ex. terrassområden) är bra 79 80

Toalett- och duschutrymmen(a) är fräscha 80 78

LEDNING

Klubbens kommittéer/ideella funktionärer gör ett bra jobb 83 83

Klubbens ledning gör ett bra jobb 83 82

Jag upplever att det är ett positivt klimat för att lyfta fram idéer som 
kan förbättra verksamheten. 76 75

Jag känner mig välinformerad om viktiga frågor och aktiviteter i 
klubben 74 75

Jag känner till klubbens verksamhetsidé samt klubbens mål på kort 
och lång sikt 66 65

Klubbens hemsida innehåller den information jag behöver 78 75

På sociala medier finns bra information om klubbens aktiviteter 70 73
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Götaströms GK: s 25-åriga historia som färdig 18-hålsbana

Götaströms GK bildades formellt 1989.  
I maj 1989 anordnades en provisorisk drivingrange på Slätten i Skillingaryd.
I mars 1990 genomförde vi vårt första årsmöte.
1994 var de första nio hålen färdiga
1996 var alla 18 hålen färdiga.

Ja, så kan en kortversion av vår historik se ut. Jag har försökt att ta del av en utförlig historiebeskrivning genom 
att bläddra igenom ett antal pärmar med handlingar från framförallt tiden mellan 1990-1994. Jag har också tagit 
mig igenom en stor plastlåda fylld med 100-tals fotografier. I årets medlemsmatrikel får man veta att tre av våra 
medlemmar skrev samtidigt in sig som medlemmar – Stig Andersson, Jan Johansson och Rolf Johansson. Det 
var med deras namn som klubbens historia började.  Året var 1988. 

Jag varken kan eller vill göra mig till tolk för alla de insatser som gjordes i slutet av 80-talet och början på 
90-talet för att skapa vår golfbana. Framförallt vill jag undvika att nämna namn. Det kan så lätt bli fel. Låt mig 
därför bara göra en övergripande hyllning till alla de som var involverade. Vilket otroligt och engagerat arbete ni 
genomförde under dessa år! Åren var fyllda av möten med företrädare för kommunen, regementet, 
Naturvårdsverket för att nu nämna några. En framgång i förhandlingarna kunde nästa stund bli det motsatta. 
Vilken fantastisk energi och övertygelse som präglade alla som enträget jobbade vidare i både med- och mot-
gång! 

Att Kinnarps under 90-talet erbjöd sig att finansiera våra golfplaner torde väl dessutom vara väl känt för alla. 
Sedan dess har vi haft ett fortsatt gott samarbete med Kinnarps.
Trots att jag sagt att jag gärna vill undvika att nämna namn, så hoppas jag att alla kan stämma in i en extra 
hyllning till Stig Andersson. Utan Stigs enträgna och noggranna arbete så är jag inte säker på att vi hade haft en 
golfbana idag. Vilken fantastisk arbetsinsats av Stig! Han är värd all tänkbar hyllning på vår 25-årsdag.

Till alla som vill fördjupa sig lite extra i Götaströms GK:s historia kan jag bara hänvisa till tre A4-pärmar och en 
plastlåda fylld med fotografier. De kommer att finnas tillgängliga i klubbhuset fr.o.m. 15 nov.

Kennet

Vi fyller
25år!

Enkätkommentarer:
• Lite mer tryck i fontänen så man ser den bättre
• Skapa bunker vid rangen för övning av längre bunkerslag 
• Markering av flagga så man ser om den står långt eller kort
• Klocka eller utsiktstorn vid 2 och 7.
• Ändra röd tee på hål 16, använd blå som röd istället
• Grillkväll med ex. olika åldersspann så man lär känna mer personer i samma ålder
• Golftävling med närmst hål , längst putt , bäst chip , högst slag osv.. Lite roliga tävlingar ihop med en ex. grillkväll 

eller man kan beställa mat via ICA och så får man betala för sin kväll...
• Träning även under juli och augusti
• Ligga på dem som inte krattar bunkrar eller lagar nedslagsmärken
• Mer inriktat på damspel!!
• Finns några områden till att röja upp för att lättare hitta bollen om du går ut snett
• Fräschare tee, nya papperskorgar, teemarkering ska synas mm
• Något bättre ordning på/i kiosken.
• Regelkurser. Träffar med något tema kanske bjuda in någon som berättar om någon verksamhet och få ett socialt 

umgänge vid sidan om golfen.
• Gemensamma träningstillfällen för medlemmar
• Tycker verkligen att det saknas en riktig restaurang. Då skulle det bli riktigt fint drag där nere.
• Höj stängslet på ranchen så att man kan träna fullt ut när man väl få tid till träning. 
• Rengöring av vagnar och klubbor kunde vara bättre
• Ta bort mer ljung
• Bättre ordning i omklädningsrum
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– Rolf och Stig...
 ...två nyckelpersoner
– Stig klipper bandet
– men vem slår första slaget?

– en entreprenör
– en festnjutare
– en stöttepelare



– Helen Alfredsson var här
– många ville träna golf med henne
– men vem är mannen i solglasögon?
– våra segrare från den äldste till den yngste



Det har byggts...

Det har målats...

...och det har städats



Autogiro

Är du intresserad av att dela upp din årsavgift på  
10 månader, januari-oktober?

Blankett för ansökan om autogiro finns på hemsidan under 
medlem och autogiro. Fyll i den senast 15 januari och maila 

till kansliet på info@gotastromsgk.se så fixar vi resten.

Du som redan har autogiro behöver inte göra någonting,
det sköts automatiskt inför 2022.

Jag träffade Stig för en intervju.

Så här berättade han:

1988:
En projektgrupp bildades. Deras agenda var att bygga 

en golfbana.

En provisorisk drivingrange anordnades på ”slätten” i 

Skillingaryd för träning. 

1989:
Tre ha mark arrenderades på Götaströmsområdet och en 

drivingrange och 2 korthål byggdes. 

En tränare anlitades för utbildning av nya golfspelare.

Samma år gjordes en ansökan om inträde i Svenska 

Golfförbundet. 

1990-1991:
Medlemsantalet ökade, men pga lågkonjunkturen så var 

det inte realistiskt att själva bygga en bana. 

Kontakt togs då med Kinnarps och efter lyckade för-

handlingar så kom man överens om att bygga en 9-håls-

bana med löfte att fortsätta till 18 hål. Ett nyttjanderätts

avtal upprättades mellan Kinnarps och klubben.

1994:
Anläggningen invigdes 

1996:
Alla 18 hålen var klara.

Styrelsen bestod då av 

Stig Andersson - ordförande

Jan Johansson - vice ordförande

Lars-Ove Johansson - kassör

Kasimir Stawiarski - sekreterare  

Rolf Johansson

 

Det är alltså 

• 32 år sedan klubben bildades 1989-2021

• 27 år sedan anläggningen invigdes 

• 25 år sedan de 18 hålen blev klara.

Marie-Anne Westling
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Bild: Lena Landin

Axel försvarade sin klubb-
mästartitel från 2020

Tack till våra sponsorer
Vi uppskattar det stöd vi får genom våra spon-
sorer – antingen det nu handlar om sponsring 
via ett hål på banan, via en skylt på vår parke-
ringsplats eller via ett välvilligt bemötande när vi 
har behov av att köpa tjänster från företag i vår 
närhet.  

Styrelsen 
Götaströms GK        

Autogiro

Är du intresserad av att dela upp din årsavgift på  
10 månader, januari-oktober?

Blankett för ansökan om autogiro finns på hemsidan under 
medlem och autogiro. Fyll i den senast 15 januari och maila 

till kansliet på info@gotastromsgk.se så fixar vi resten.

Du som redan har autogiro behöver inte göra någonting,
det sköts automatiskt inför 2022.

Vår juniorverksamhet

Det är mycket positivt att konstatera att vår verksamhet bland 

juniorerar fortsätter att växa. Även i år har entusiastiska knattar 

tränat golf varannan söndagsförmiddag hos oss och varannan 

söndag på Hooks GK, allt under ledning av Jonas Sörensen. 

Tack Jonas för ditt fina sätt att leda gruppen tillsammans med 

berörda föräldrar!

Axel, Hugo och Nils har under året fungerat som ledare/trä-

nare för ett 30-tal yngre golfspelare, som regelbundet under 

året tränat golf varje fredagseftermiddag. En av dessa juniorer, 

Otto Sandahl, tog sig hela vägen till riksfinalen i Teen Cup p14. 

Finalen var förlagd till Trummenäs GK i Blekinge 28-29 aug. 

Grattis Otto till en fin prestation! Tack Axel, Hugo och Nils för ert 

engagemang!

Det är också positivt att notera att en grupp yngre medlemmar, 

Axel, Hugo, Nils, Olle och Alice inför nästa år kommer att bilda 

vår juniorkommitté. 

Axel försvarade dessutom med bravur sin klubbmästartitel från 

2020. Grattis Axel!

Kennet

Teen Cup
Otto Sandahl
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HÄR SYNS DITT FÖRETAG:

Varje dygn passerar 14 000 fordon förbi Götaströms GK på E4:an. 

Vill Ditt företag bli synligt i detta skyltfönster mot omvärlden? 

Kontakta i så fall Götaströms GK – tel 0370-76490

Osbäcks väg, 568 32 Skillingaryd

Tel.: 0370-764 90

E-post: info@gotastromsgk.se

www.gotastromsgk.se

Avs: Götaströms GK
Osbäcksväg, 56832 Skillingaryd
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